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dan başka değişik disiplinler çerçevesinde de olsa din sosyolojisi alanında yeni
araştırmalar yapılmış ve eserler yazılmış
tır. Şerif Mardin Din ve İdeoloji (Ankara 1969; istanbul 1983) adlı eserinde Cumhuriyet Türkiyesi'nin kültürel yapısında ,
halk arasında yaşayan ve müslümanların kimliğini ve sosyal davranışlarını belirlemede önemli bir unsur olan "Volk İs
lam"ı araştırmıştır. Mümtaz Turhan bazı kitap ve makalelerinde toplumsal farklılaşma ve kültür değişmeleri çerçevesinde dinin durumunu ele almış, Nurettin Topçu ruhi ve ahlaki faktörleri ön
plana çıkardığı eserlerinde toplumların
oluşması ve gelişmesinde dini inanç ve
yaşayışın önemini vurgulamış, özellikle
İslam dininin yanlış yorumlanmasının
Türk toplumunun çeşitli kesimlerinde
ahlak bakımından meydana getirdiği sapmalar üzerinde durmuştur. Ali Fuat Baş
gil ve Osman Turan'ın din ve laiklik konusundaki eserlerinde din sosyolojisinin
önemli meselelerinden olan din- devlet
ilişkisi incelenmiştir. Niyazi Serkes İs
lômcılık, Ulusçuluk, Sosyalizm (İstan
bul 1965) ve Türkiye'de Çağdaşlaşma
(Ankara 1975; İstanbul 1978) adlı eserlerinde Türk toplumunda fikir akımlarının
ve çağdaşlaşma hareketlerinin dini- sosyal ve tarihi arka planına inmeye gayret
etmiştir. Ahmet Yücekök, Türkiye'de
Örgütlenmiş Dinin Sosyo- Ekonomik
Tabanı (Ankara 1971) adlı çalışmasında
sanayileşme ile birlikte artış gösteren
dernekleşmeyi inceleme konusu yapmış
tır. M. Rami Ayas ve Ünver Günay doktora ve doçentlik çalışmalarını Türk toplumunun sosyal meselelerine tahsis ederek dini hayatı, sosyokültürel mirası, dini grupları ele almışlardır. Erol Güngör,
Arniran Kurtkan Bilgiseven, Orhan Türkdoğan, Baykan Sezer. Ümit Meriç ve diğer bazı araştırmacıların da bu alanla
ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
Son yıllarda sayıları giderek artan ilahiyat fakültelerinde din sosyolojisi ana
bilim dalının yer alması, din bilimleri
ensitüsü ve sosyal bilimler enstitüsü gibi lisans üstü öğretim yapan kurumlarda genel olarak din sosyolojisi ve özellikle İslam sosyolojisi alanlarında yüksek
lisans ve doktora programlarının açılma
sı, tez çalışmaları yaptırılması ümit verici gelişmelerdir.
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Hıristiyan iken ihtida eden
Ali b. Rabben et-Taberi'nin
(ö. 247 /86l'den sonra)
Hz. Muhammed'in
peygamberliğini ispat için
yazdığı eser.

_j

Ünlü bir hekim ve Nestüri mezhebine
mensup bir hıristiyan iken Abbasi Halifesi Mütevekkii-Aiellah'ın (847-861) teş
vikiyle yetmiş yaşında müslüman olan
Ali b. Rabben et-Taberi, bundan sonra İslamiyet'i savunmak ve Hıristiyan
lığı tenkit etmek maksadıyla iki eser
kaleme almıştır. Bunlardan biri er-Red
cale'n-naşarii, diğeri ise ed-Dfn ve'ddevle if işbiiti'n-nebiyyi MuJ:ıammed
şallallahu caleyhi ve sellem 'dir. İkin
ci eser birincisinden hacim bakımından
daha büyük, muhteva açısından daha
önemlidir. Eser bir mukaddime, on bab
ve kısa bir hatimeden oluşmaktadır.
Müellif mukaddimede, Tevrat ve inciller'de Hz. Muhammed'in ismi ve nitelikleri yer aldığı halde yahudi ve hıristi
yanların bu gerçeği gizlediklerini ve kutsal metinler üzerinde bazı tahrifatta bulunduklarını, amacının bu durumu açık
lığa kavuşturmak olduğunu söylemektedir. Kendisinden önce aynı konuda birçok müslüman müellifin kitap yazdığım.
fakat bunlardan bazısının ifadesinin yetersiz ve üslübunun bozuk olduğunu, bazısının sadece müslümanlara hitap ettiğini, bir kısmının da Tevrat ve İnciller'i
layıkıyla tanımadan Yahudilik ve Hıristi
yanlığa karşı İslam'ı şiirle savunmaya
kalkıştığını belirtir. Kendisinin ise bu üç
dinin kutsal kitaplarını çok iyi bildiğini,
hasımları tarafından İslam'a yöneltilen
eleştirileri teker teker ele alarak bu konudaki iddiaları çürüttüğünü, terminoloji ve üslüp bakımından okuyucunun
anlayacağı bir yöntem uyguladığını. bu
özelliklerinden ötürü eserinin emsallerinden daha başarılı olduğunu savunur.
Reddiyeler tarihinde bu eserin önemi,
Kitab-ı Mukaddes'i iyi bilen eski bir hı
ristiyan tarafından yazılmış olmasıdır.
Ali b. Rabben, Kitab-ı Mukaddes'i Hz.
Muhammed'in beşaretiyle ilgili İslami
görüşü savunmak amacıyla kullanmış
ve onun birçok pasajını bu açıdan tefsir
etmiştir. Kutsal metin olarak mütercim
Markos'un Süryanice tercümesinden fay-
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dalanmış, bazan da onu Grekçe tercüme ve İbranice metinle mukayese etmiş
tir. Ayrıca SOryanlee metni Arapça'ya çevirmiştir.

Ali b. Rabben et-Taberfnin tesbitine
göre İslam'a karşı olanlar dört grupta
toplanmaktadır. a) Hz. Muhammed'in
getirdiği mesajın gerçekliği konusunda
şüphe ve tereddüdü bulunanlar; b) Mevcut siyasi ve sosyal statülerini kaybetmekten endişe edenler; c) Alışkanlık ve
geleneklerinden kopamayanlar; d) Zeka
ve anlayışı kıt olanlar. Taberi daha ziyade bunlardan birinci grup üzerinde durarak icmaa dayanan her bilginin özellikle peygamberlik konusunda geçerli
olamayacağını, bunun yanı sıra başka
belgelerin bulunmasının da şart olduğu
nu ve Hz. Muhammed'in nübüwetle ilgili bütün üstün vasıfları şahsında topladığını ifade eder. Bu konuda özellikle
hıristiyanların Hz. Peygamber'e inanmamalarının başlıca sebebi olarak ileri sürdükleri hususlar, önceki peygamberlerin onun geleceğine ilişkin hiçbir haber
vermedikleri, Kur'an'da onun peygamberliğini kanıtiayacak herhangi bir mOcizenin yer almadığı ve Hz. Isa'nın kendinden sonra peygamber gelmeyeceği
ni haber verdiği şeklindeki iddialardan
ibarettir. Ali b. Rabben, bütün bunları
peygamberler tarihinden örnekler vererek çürütmeye çalışır. Gerçekten onun
bu hususta gösterdiği örnekler ve yaptığı kıyaslamalar Kitab-ı Mukaddes kültürüne hakkıyla vakıf olduğunu ortaya
koymaktadır.

Eserin çok kısa olan birinci babında
müellif, Hz. Muhammed'in getirdiği dinin esasının tevhid olduğuna, bunun da
Hz. Adem, Nuh ve İbrahim başta olmak
üzere bütün peygamberler silsilesinde
temel bir ilke sayıldığına dikkat çekerek konuyla ilgili ayetleri sıralar. İkinci
babda İslam ahlakının esasını oluştu
ran Allah sevgisi, anne baba sevgisi, sı
kı akrabalık bağları, cömertlik, feragat,
fedakarlık, kötülüğü iyilikle karşılama,
af, hoşgörü ve ahde vefa gibi yüksek
ahlak ilkeleriyle ilgili ayet ve hadislerden, Hz. Peygamber'in hayatından çarpıcı misaller vererek böylesine mükemmel ilkeleri içeren bir dinin hak din ve
onun peygamberinin de hak peygamber olması gerektiğini vurgular. Üçüncü ve dördüncü bablar, başta mi'rac olmak üzere Hz. Peygamber' in hayatta
iken gösterdiği mOcizelere. beşinci bab
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ise vefatından sonra meydana gelen milcizelere ayrılmıştır. Altıncı babda müellif, ümml bir insanın Kur'an gibi üstün belagat örneği olan bir kitabı ortaya koymasının mucizeden başka bir
şeyle izah edilemeyeceğini söyler. Ona
göre Kur'an gibi bir kitabı getiren kimse ümml değil de büyük bir edip ve hatip olsaydı o takdirde bile Kur'an mucize sayılırdı. Ali b. Rabben henüz hıris
tiyan iken önemli bir alim olan amcası
nın etkisinde kalarak belagatın sadece Kur'an'a has bir özellik olmayıp her
dil için geçerli olduğuna inandığını, fakat müslüman olup Kur'an'ı yakından
inceleme imkanını bulduktan sonra onun
hem lafzı hem de manası bakımından
üstün bir belagat örneği teşkil ettiği şek
lindeki görüşün doğruluğuna inandığını
samimi bir şekilde itiraf eder. Ayrıca diğer semavl kitaplarla Kur'an-ı Kerim
arasında muhteva açısından da karşılaş
tırmalar yapan Taberl, Tevrat'ta birçok
ahkamın yer almasına rağmen onun daha ziyade İsrailoğulları'nın tarihi durumunda olduğunu belirtir. Ona göre İn
ciller'de de birtakım ahlaki öğütler bulunmakla birlikte insanların karşılıklı
hukuki ilişkilerini düzenleyen hükümler
yoktur. İncil daha çok Hz. Isa 'nın günlüğü mahiyetindedir. ZebOr ise hoşa giden
ilahiler, niyaz ve tesbihlerden ibarettir,
onda da ahkam mevcut değildir. Eş'iya
(İşaya) ve Ermiya (Yeremya) gibi nebllerin kitapları baştan sona İsrailoğulları' 
na lanetle doludur. Üstelik bu son iki
kitapta akıl ve gerçekle bağdaşmayan
ve bir peygambere asla yakışmayan birçok olay mevcuttur; bu yüzden de zın
dıkların eleştirisine hedef olmuşlardır.
Halbuki Kur'an'da buna benzer bir tek
harf dahi bulunmamaktadır. Allah'ı en
yüce sıfatlarla tanıtan, O'nu şanına layık hamd, sena ve niyazlarla anan bu
kitap kanun ve kurallarla va'd, vald, hikmet, tövbe ve gufran ifadeleriyle doludur.
Yedinci babda, İslamiyet'in çok kısa
bir süre içinde yayılarak diğer din ve devletler üzerinde kesin bir üstünlük kurmasının mucize sayılıp sayı l mayacağını
tartışan müellif, önceleri kendisinin de
diğer hıristiyanlar gibi bunun bir şahsa
veya millete has bir durum olmayıp bütün milletler için geçerli sayılabileceği
ne inandığını, fakat gafletten uyanıp taklit belasından kurtulduktan sonra bu olayın gerçek bir mucize teşkil ettiğini sa

vunanlara yürekten katıldığını anlatır.
Bedevi ve müşrik bir toplumda bir yetimin tek başına çıkıp bütün insanlığı tevhide, en yüksek ahlak ve hukuk ilkelerine davet etmesi ve kısa bir zamanda başarıya ulaşması mucizeden başka bir şey
le izah edilemez. Kral İskender ve Erdeşlr gibi hükümdarların başarısına gelince, onlar insanlığı kurtarmak için Allah
adına değil devletlerini güçlendirmek ve
şöhret sahibi olmak için hakimiyet kurmuşlardır:

dolayısıyla

onları

İslam'ın

iman, ahlak, hukuk, adalet ve eşitliğe
dayanan üstünlük anlayışıyla kıyaslamak
doğru değildir.

Ali b. Rabben, eserinin sekizinci baHz. Peygamber'in havarisi durumunda olan ashabın seçkinlerinden Hz.
Ebu Bekir, Ömer ve Ali ile Emevl halifelerinden ömer b. Abdülazlz'in zühd ve
faziletlerini Yahudilik ve Hıristiyanlık'taki
bazı azizierin hayatıyla mukayese eder:
İslam'ın böyle seçkin kimselerin öncülüğünde yayılmış olmasının ilahi bir lutuf
olduğunu söyler. Dokuzuncu bab müellifin, "Eğer Hz. Peygamber gelmeseydi
önceki peygamberlerin Hz. İsmail ile Hz.
Muhammed hakkında verdiği haberlerin geçersiz ve yalan olması gerekirdi"
şeklinde ortaya koyduğu tezin temellendirilmesine ayrılmıştır. Zira Allah Hz.
İbrahim ile Hacer' e kendi soylarından
gelecek peygamberlerle ilgili birçok müjdeli haber vermiş, bu haberler ancak Hz.
Muhammed'in zuhuruyla tamamlanarak gerçekleşmiştir.
bında

Eserin en hacimli babı olan onuncu
babda müellif, Hz. DavOd'dan Isa'ya kadar bütün peygamberler tarafından Hz.
Muhammed'le ilgili olarak haber verilen
beşaretlerin kutsal metinlerde ne şe
kilde yer aldığını ve nelerden ibaret olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bu
babın sonunda muhacir ve ensardan
birçok sahabenin mucize görmeden İs
lam'a girdiği yolundaki eleştirileri cevaplandırır. Ayrıca İslam şeriatma yöneltilen haksız bir eleştiri olan, Hz. Peygamber'in Hz. Musa ve Isa'nın koyduğu dini gelenekiere aykırı hareket ettiği, Isa'dan başka hiçbir peygamberin
kıyamet hakkında bilgi vermediği şek
lindeki hıristiyanlar tarafından ileri sürülen iddiları tutarlı bir biçimde cevaplandırarak reddeder.
Taberi kitabının hatimesinde MecOsller'in, zındık, yahudi, hıristiyan ve müslümanların temel akldeleri hakkında özet

DIN-i KAYYiM
bilgi verdikten sonra bu bölgeye sırf geraramak amacıyla gelen aklıselim
sahibi bir Hintli veya Cinli'nin bu din ve
kültürler hakkında yeterli bilgi edindikten sonra İslamiyet' i seçeceğinden asla şüphe edilemeyeceğini söyler. Daha
sonra hıristiyanlara içinde bulundukları gafletten uyanmalarını, taklitten kurtularak bütün peygamberlerin mirasına
ve insanlığın manevi değerlerine sahip
çıkan İslam dinini kabul etmelerini öğüt
ler. Kendisinin hidayetine vesile olduğu
için Halife Mütevekkil'e dua ederek eserini bitirir.
çeği

ed-Din ve'd-devle'nin İslami literatürde yer alan en başarılı reddiyelerden
biri olduğu , adından söz edilmernekle
birlikte sonraki dönemlerde yazılan eserlerde ondan büyük ölçüde faydalanıldığı
söylenebilir.

XX. yüzyılın ilk yarısında ed-Din ve'ddevle'nin Ali b. Rabben'e ait otantik bir
eser olup olmadığı konusu bazı hıristi
yan tealoglar tarafından tartışılmıştır.
Eseri İngilizce'ye çeviren ve Arapça metnini neşreden A. Mingana, gerek tercümede (The Book of Re ligian and Empire,
Manchester 1922). gerekse ayrıca yazdı
ğı bir makalede ("A Semi-official Defense of Islam", JRAS 119201. s. 481-488)
eserin Ali b. Rabben et-Taberi'ye ait olduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan D.
S. Margoliouth. E. Fritsh, Fr. Taeschner,
G. Graf ve M. Perlmann gibi araştırma
cılar tarafından Taberi'ye ait otantik bir
eser olarak kabul edilen ed-Din ve'ddevle Paul Peeters'a göre otantik değildir (Analecta Bollandiana, s. 202). M.
Bouyges'a göre ise XX. yüzyılın başla
rında Taberi takma adını kullanan bir
müellif tarafından kaleme alınmıştır. M.
Bouyges, John Rylands Library'nin müdürüne yazdığı açık mektupta (Le Kitab
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ren 1925, 4 sayfa) eserin otantik olmadı
ileri sürmüş, konuyla ilgili son makalesinde de ("Nos infarınations sur Ali
at-Tabari", MUSJ, XXVIII/4 11949-501.
s. 67 -114) bunu delillendirmeye çalış
ğını

mıştır.
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yeler ve

likleri ifade eden ve vahye dayalı tevhid
dinini diğer inanç sistemlerinden ayıran
çeşitli kelimelerle terkipler halinde de
kullanılmıştır (mesela dinüllah: Al-i imran 3/83; dinü'l-hak: et-Tevbe 9129, 33;
dinü'l-halis: ez-Zümer 391 3) . Din-i kayyim tabiri dört ayette doğrudan sıfat
mevsuf şeklinde (et-Tevbe 9/36; Yusuf
12 / 40; er-Rüm 30/30, 43). bir ayette de
aynı anlamda, fakat farklı kıraatlerle "dinen kıyemen" veya "kayyimen" şeklinde
(el-En'am 6/ 161) yer almaktadır. Beyyine
sOresinde geçen "dinü'l-kayyime" (98 / 5)
terkibi ise Ragıb ei-İsfahani ve diğer bazı müfessirlere göre "dinü'l-ümmeti'Ikayyime" (hakkı ayakta tutan ümmetin dini) takdirindedir. Bazı müfessirler ise bu
terkibin de "ed-dinü'l-kayyim" şeklin
de sıfat - mevsuf manası taşıdığını kabul ederler; nitekim öyle bir kıraat de
mevcuttur (Ragıb el-isfahani, el-Müfredat,
"~vm" md.; Kurtubi, XX, 98).
Kur'an'da geçen tabirlerden olması
sebebiyle din-i kayyim terkibiyle ilgili
açıklama ve yorumlar daha çok müfessirler tarafından yapılmıştır. Pek çok
tefsirde ve Kur'an sözlüklerinde bu tabir bütün hak peygamberlerin tebliğ ettiği, hurafe ihtiva etmeyen, iman esaslarında ve ana ilkelerinde hiçbir çelişki
bulunmayan, tahrife uğramamış prensipiere sahip, insanın yaratılış özelliklerine en uygun, dünya ve ahiret işlerini
dengeli bir biçimde düzenleyen din gibi
birbirine yakın ve birbirini tamamlayıcı
ifadelerle tefsir edilmiş ve bir bakıma
"Hanif dini" tabiriyle eş anlamlı kabul
edilmiştir. İmam Matüridi ise din-i kayyim tabirini "hüccet ve delile dayanan
din" şeklinde açıklayarak hem bu ifadeyle ilgili bütün görüşleri özetlemekte,
hem de gerçek dinin akl-ı selim sahibi
bütün insanlar tarafından rahatlıkla kabul edilecek sağlam burhanlara dayalı

_j

Kayyim "ayakta durmak, doğru. sabit
ve düzgün olmak" anlamındaki Arapça
k.ıyam kökünden mübalağa ifade eden
bir sıfat olup "doğru, sabit, sürekli"
manalarma gelir. Buna göre din-i kayyim tamlaması "dosdoğru, sabit, sürekli, varlığını. gerçekliğini ve etkinliğini
daima koruyup devam ettiren din" demektir. Din kelimesi Kur'an-ı Kerim'in
çeşitli ayetlerinde yalın halde kullanıldığı
gibi hak dinde bulunması gereken özel-
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